Az Európai Unió

Hivatalos Lapja
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L9

★
★
★

59. évfolyam

Jogszabályok

Magyar nyelvű kiadás

2016. január 14.

Tartalom

II

Nem jogalkotási aktusok
RENDELETEK
★

★

A Bizottság (EU) 2016/26 rendelete (2016. január 13.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok tekintetében
történő módosításáról (1) ..................................................................................................

1

A Bizottság (EU) 2016/27 rendelete (2016. január 13.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és IV. mellékletének módosításáról ......................................................................................................

4

A Bizottság (EU) 2016/28 végrehajtási rendelete (2016. január 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék
behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról ....................

8

A Bizottság (EU) 2016/29 végrehajtási rendelete (2016. január 13.) a kukoricára vonatkozóan a
969/2006/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében 2016. január 4. és 8. között benyújtott
behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható
rögzítéséről ...................................................................................................................... 10
A Bizottság (EU) 2016/30 végrehajtási rendelete (2016. január 13.) az (EU) 2015/2081 végrehajtási
rendelettel megnyitott, egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó vámkontingens keretében
a 2016. január 4. és 2016. január 8. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő
mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról ............................................... 12

(1) EGT-vonatkozású szöveg

HU

(folytatás a túloldalon)

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint
csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Helyesbítések
★

Helyesbítés az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben
kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési
bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
említett formanyomtatványok meghatározásáról szóló, 2014. december 9-i 1329/2014/EU
bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 359., 2014.12.16.) ................................................. 14

2016.1.14.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

II
(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/26 RENDELETE
(2016. január 13.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok
tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet,
az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

2013. augusztus 2-án a Svéd Királyság az 1907/2006/EK rendelet 69. cikke (4) bekezdésének értelmében
dokumentációt (a továbbiakban: XV. melléklet szerinti dokumentáció) nyújtott be az Európai Vegyianyagügynökségnek (a továbbiakban: Ügynökség) az említett rendelet 69–73. cikke szerinti, korlátozásra vonatkozó
eljárás kezdeményezése érdekében. A XV. melléklet szerinti dokumentáció eredeti változatában az szerepelt, hogy
a nonil-fenolnak és a nonil-fenol-etoxilátoknak való expozíció kockázatot jelent a környezetre nézve, különösen a
felszíni vizekben élő fajokra. A kockázat csökkentése érdekében a dokumentáció javasolta az olyan, vízben
mosható textiláruk forgalomba hozatalának betiltását, amelyben a nonil-fenol vagy nonil-fenol-etoxilátok koncent
rációja legalább 100 mg/kg (0,01 tömegszázalék). A XV. melléklet szerinti dokumentáció rámutatott, hogy uniós
szintű fellépésre van szükség.

(2)

A XV. melléklet szerinti dokumentáció nyilvános konzultációja során Svédország javasolta, hogy a korlátozásról
szóló javaslat ne érintse a nonil-fenolt, mivel azt nem használják szándékosan a textilfeldolgozásban. A korlátozás
hatékonyságának, gyakorlati végrehajthatóságának és nyomon követhetőségének értékelésekor az Ügynökség
kockázatértékelési bizottsága (RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága (SEAC) indokoltnak
vélte a nonil-fenolnak a korlátozás hatálya alól történő kivonását. Következésképpen a javasolt korlátozásnak csak
a nonil-fenol-etoxilátokra kell kiterjednie.

(3)

A XV. melléklet szerinti dokumentációban szereplő meghatározás szerint a nonil-fenol-etoxilátok a nonil-fenol
egyenes vagy elágazó láncú etoxilátjai, amelyek közé CAS- vagy EK-számokkal meghatározott anyagok,
UVCB-anyagok, polimerek és homológok tartoznak. Az említett csoportba tartozó anyagok molekulaképlete
(C2H4O)nC15H24O.

(4)

Több, a XV. melléklet szerinti dokumentációban említett piaci felmérés szerint a nonil-fenol-etoxilátok különböző
koncentrációkban megtalálhatók a textilárukban. A nonil-fenol-etoxilátok anyagként vagy keverékekben való
forgalomba hozatalát és felhasználását az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 46. bejegyzése már most is
korlátozza a textil- és a bőrfeldolgozásban. A textiláruk ésszerűen előrelátható körülmények között történő,
vízben való mosása folyamán a vízi környezetbe jutó nonil-fenol-etoxilátok mindazonáltal kockázatot jelentenek a
vízben élő fajokra.

(1) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
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(5)

Az 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) való összhang biztosítása érdekében indokolt
előírni, hogy a textilárukat érintő javasolt korlátozás a legalább 80 tömegszázalékban textilszálat tartalmazó
termékekre, valamint az olyan egyéb termékekre terjedjen ki, amelyeknek van legalább 80 tömegszázaléknyi
textilszálból álló része. Az egyértelműség érdekében ezenkívül helyénvaló megállapítani, hogy a textilárukba a
befejezetlen, félig befejezett és befejezett termékek is beletartoznak, így például a (többek között személyek,
játékok és állatok részére készült) ruhaneműk, kiegészítők, lakástextíliák, szálak, fonalak, szövetek és kötött
részek.

(6)

A XV. melléklet szerinti dokumentációban javasolt korlátozásról a RAC 2014. június 3-án konszenzussal
véleményt fogadott el, amelyben megerősítette, hogy a nonil-fenol-etoxilátok bomlástermékeinek való kitettség
valóban kockázatot jelent. A RAC ezenkívül azt javasolta, hogy a textilárukban előforduló nonil-fenol-etoxilátok
jelentette kockázat kezelésére mind hatékonyság, mind gyakorlatiasság tekintetében a korlátozás a legmegfelelőbb
uniós szintű intézkedés.

(7)

A XV. melléklet szerinti dokumentációban javasolt korlátozásról a SEAC 2014. szeptember 9-én konszenzussal
véleményt fogadott el, amely szerint a társadalmi-gazdasági előnyök társadalmi-gazdasági költségekhez
viszonyított aránya szempontjából a feltárt kockázatok kezelésére a nonil-fenol-etoxilátok javasolt korlátozása a
legmegfelelőbb uniós szintű intézkedés.

(8)

A XV. melléklet szerinti dokumentációval összhangban, valamint a RAC és a SEAC megerősítő véleménye alapján
a 0,01 tömegszázalékos érték tekintendő azon legalacsonyabb koncentrációnak, amely a textíliák nonil-fenoletoxiláttal történő szándékos kezelése esetén elfogadható. A nyilvános konzultáció során kapott észrevételek
megerősítik, hogy a 0,01 tömegszázaléknál alacsonyabb határérték előírása jelentős végrehajtási nehézségeket
okozna, mivel a textíliák a gyártási folyamat során bekövetkező véletlen expozíció miatt nonil-fenol-etoxilátokkal
szennyeződhetnek. Ezen túlmenően a 0,01 tömegszázalékos határérték ötödére (0,002 tömegszázalékra)
csökkentése a kibocsátásokat csak hozzávetőleg 1,25-szörösen csökkentené, ami a 0,01 tömegszázalékos határér
tékhez képest a nonil-fenol-etoxilátok felszíni vizekben előforduló koncentrációinak további 5 %-kal történő
mérséklését jelentené.

(9)

A Bizottság konzultált a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórummal, és figyelembe vette
annak ajánlásait.

(10)

Az Ügynökség 2014. október 1-jén benyújtotta a Bizottságnak a RAC és a SEAC véleményét, amelyek alapján a
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a nonil-fenol-etoxilátok textilárukban való jelenléte elfogadhatatlan
kockázatot jelent a környezetre nézve, ami uniós szintű fellépést tesz szükségessé. A Bizottság figyelembe vette a
korlátozás társadalmi-gazdasági hatásait, ideértve a lehetséges alternatívákat is.

(11)

Feltételezhető, hogy a használt textíliák, mielőtt azokat harmadik felekhez szállítanák vagy rendelkezésükre
bocsátanák, rendszerint több mosáson is átesnek, így nonil-fenol-etoxilátok csupán elhanyagolható mennyiségben
vagy egyáltalán nem lesznek bennük megtalálhatók. Ennek megfelelően a használt textiláruk forgalomba hozatalát
indokolt mentesíteni a korlátozás hatálya alól. Hasonlóképpen az újrahasznosított textíliák is elhanyagolható
mennyiségben vagy egyáltalán nem tartalmaznak nonil-fenol-etoxilátokat, ezért indokolt előírni, hogy a
korlátozás ne terjedjen ki a kizárólag újrahasznosított textíliákból, nonil-fenol-etoxilátok felhasználása nélkül
készült új textilárukra.

(12)

Az érdekelteknek elegendő időt kell hagyni a megfelelést biztosító intézkedések meghozatalához és különösen
ahhoz, hogy az összetett globális szállítói láncon belül megfelelő kommunikáció legyen biztosítható. Ezért
indokolt előírni, hogy az új korlátozás csak egy későbbi időponttól legyen alkalmazandó.

(13)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott
bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU rendelete a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösz
szetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 272., 2011.10.18., 1. o.).
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2016. január 13-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következő 46a. bejegyzéssel egészül ki:
„46a. Nonil-fenol-etoxilátok
(C2H4O)nC15H24O

1. 2021. február 3. után nem hozhatók forgalomba, egy adott textilá
rura vagy annak bármely részére számított 0,01 tömegszázalékos
vagy azt meghaladó koncentrációban, olyan textilárukban, amelyek
ről ésszerűen feltételezhető, hogy életciklusuk során vízben mossák
őket.
2. Az 1. bekezdés nem alkalmazandó a használt textiláruk és a kizáró
lag újrahasznosított textíliákból, nonil-fenol-etoxilátok felhasználása
nélkül készült új textiláruk forgalomba hozatalára.
3. Az 1. és a 2. bekezdés alkalmazásában »textiláru« minden olyan be
fejezetlen, félig befejezett és befejezett termék, amely legalább 80 tö
megszázalékban tartalmaz textilszálat, vagy minden olyan egyéb ter
mék – többek között ruhaneműk, kiegészítők, lakástextíliák, szálak,
fonalak, szövetek és kötött részek –, amelynek van legalább 80 tö
megszázaléknyi textilszálból álló része.”

L 9/4
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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/27 RENDELETE
(2016. január 13.)
az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a
felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. és IV. mellékletének módosításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 23. cikke első bekezdésére,
mivel:
(1)

A 999/2001/EK rendelet szabályokat határoz meg az állatokban előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak
megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra. A rendelet az élő állatok tenyésztésére és
forgalomba hozatalára, az állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára, valamint bizonyos
különleges esetekben ezek kivitelére vonatkozik.

(2)

A 999/2001/EK rendelet 6. cikke (4) bekezdésének és III. melléklete B. fejezetének megfelelően a tagállamok
minden évben információkat nyújtanak be a Bizottsághoz a fertőző szivacsos agyvelőbántalmaknak a területükön
folytatott nyomon követéséről, és a Bizottság ismerteti ezen információk összefoglalóját a Növények, Állatok,
Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával.

(3)

Az Európai Bizottság és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság közötti megállapodást követően a kérődző
állatoknak a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak jelenléte tekintetében való nyomon követéséről és vizsgálatáról
szóló uniós éves összefoglaló jelentés összeállításával és közzétételével kapcsolatos feladatok a Bizottságtól
átkerülnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság hatáskörébe. A 999/2001/EK rendelet III. mellékletének
B. fejezetét ezért módosítani kell oly módon, hogy az tükrözze az új szabályokat.

(4)

A 999/2001/EK rendelet IV. melléklete tiltja az egyes haszonállatok feldolgozott állati fehérjékkel, különösen nem
kérődzőkből származó fehérjékkel való takarmányozását.

(5)

Továbbá a 999/2001/EK rendelet IV. melléklete II. fejezete b) pontjának ii. alpontja szerint a halliszt és a hallisztet
tartalmazó összetett takarmányok felhasználhatók a nem kérődző haszonállatok, többek között a tenyésztett
víziállatok takarmányozására.

(6)

A 999/2001/EK rendelet IV. melléklete III. fejezete A. szakaszának 3. pontja előírja, hogy a nem kérődzőkből
származó ömlesztett feldolgozott állati fehérjéket és az ilyen fehérjét tartalmazó ömlesztett összetett takarmá
nyokat olyan járművekben és konténerekben kell szállítani, amelyeket nem használnak a tenyésztett víziállatoktól
eltérő nem kérődző haszonállatoknak szánt takarmányok szállítására. Mivel a halliszt és a hallisztet tartalmazó
összetett takarmányok felhasználása valamennyi nem kérődző haszonállatnak szánt takarmányban engedélyezett,
ezt a rendelkezést a hallisztre és a hallisztet tartalmazó összetett takarmányokra nem indokolt alkalmazni.
A 999/2001/EK rendelet IV. melléklete III. fejezete A. szakaszának 3. pontját ezért a halliszt kizárása érdekében
módosítani kell.

(7)

A 999/2001/EK rendelet IV. melléklete V. fejezetének E. szakasza előírja, hogy a nem kérődzőkből származó
feldolgozott állati fehérjék és az ilyen fehérjét tartalmazó termékek kivitelét csak akkor lehet jóváhagyni, ha
azokat valamely, a szóban forgó rendelet által nem tiltott felhasználásra szánják, és a kivitelt megelőzően az
exportáló tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság és az importáló harmadik ország illetékes hatósága írásbeli
megállapodást köt egymással, amelyben az importáló harmadik ország vállalja, hogy betartja a rendeltetésszerű
felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket, és tartózkodik a feldolgozott állati fehérjéknek vagy az ilyen fehérjéket
tartalmazó termékeknek a 999/2001/EK rendelet által tiltott felhasználás céljából történő újrakivitelétől.

(8)

Ez a követelmény eredetileg a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) terjedésének visszaszorítására
szolgált egy olyan időszakban, amikor a BSE járványszerűen terjedt az Unióban, és amikor a járvány főleg az

(1) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.
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európai kontinenst sújtotta az egész világon. Az Unióban azóta azonban jelentős mértékben javult a BSE-helyzet.
Az Unióban 2013-ban 7, 2014-ben pedig 11 BSE-esetet jelentettek, szemben a 2001-ben felmerült 2 166 és a
2002-ben előfordult 2 124 esettel. Az Unióban a BSE-helyzet javulását tükrözi, hogy a módosított 2007/453/EK
bizottsági határozat (1) szerint jelenleg húsz uniós tagállam elismerten elhanyagolható BSE-kockázatot jelent.
(9)

Ezért el kell hagyni a 999/2001/EK rendelet IV. melléklete V. fejezetének E. szakaszában megállapított azon
követelményt, miszerint a nem kérődzőkből származó feldolgozott állati fehérjék és az ilyen fehérjét tartalmazó
termékek kivitelének előfeltételeként kötelező írásbeli megállapodást kötni a rendeltetés szerinti harmadik
országgal, valamint az arra vonatkozó tilalmat, hogy e termékeket harmadik országokban – a tenyésztett
víziállatok kivételével – haszonállatok takarmányozására használják fel.

(10)

A 999/2001/EK rendelet IV. melléklete IV. fejezetének D. szakasza feltételeket állapít meg a tenyésztett víziállatok
takarmányozására szánt, nem kérődzőkből származó feldolgozott állati fehérjék és az ilyen fehérjét tartalmazó
összetett takarmányok előállítására és használatára vonatkozóan, mely feltételek szerint a kérődző és a nem
kérődző állatokból származó anyagokat az előállítási lánc minden egyes szakaszában maradéktalanul el kell
különíteni egymástól, valamint a keresztszennyeződés hiányának igazolására rendszeres mintavételt és elemzést
kell végezni. Ezeket a feltételeket a kivitelre szánt, nem kérődzőkből származó feldolgozott állati fehérjékre és az
ilyen fehérjét tartalmazó összetett takarmányokra vonatkozóan is elő kell írni annak biztosítása érdekében, hogy
az exportált feldolgozott állati fehérjék és az ilyen fehérjét tartalmazó összetett takarmányok ugyanolyan fokú
biztonságot nyújtsanak, mint azok, amelyeket az Unió területén használnak.

(11)

Mivel a kedvtelésből tartott állatok eledeleit és a hallisztet olyan feldolgozóüzemekben állítják elő, amelyeket
kizárólag a kedvtelésből tartott állatok eledeleinek előállítására, illetve a – tengeri emlősök kivételével – víziálla
tokból származó termékek előállítására használnak, azt a követelményt, miszerint exportálni csak olyan létesítmé
nyekből szabad, amelyek megfelelnek a 999/2001/EK rendelet IV. melléklete IV. fejezetének D. szakaszában
megállapított feltételeknek, a kedvtelésből tartott állatok eledeleire és a hallisztre nem indokolt alkalmazni.

(12)

A 999/2001/EK rendelet IV. mellékletében az V. fejezet E. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok
Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 999/2001/EK rendelet III. mellékletének B. fejezete helyébe a következő szöveg lép:
„B. FEJEZET
JELENTÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
I.

A TAGÁLLAMOK KÖTELEZETTSÉGEI

A. A tagállamok által, a 6. cikk (4) bekezdésében előírt éves jelentésben feltüntetendő adatok
1. Azon gyanús esetek száma, állatfajok szerinti bontásban, amelyekre a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban
hatósági forgalmi korlátozások vonatkoznak.
2. A gyanús esetek száma, állatfajok szerinti bontásban, amelyekben a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban
laboratóriumi vizsgálatot kell végezni; ideértve a gyorstesztek és a megerősítő vizsgálatok eredményeit is (a
fertőzéses és a fertőzésmentes esetek számát); valamint a szarvasmarhafélék tekintetében az összes vizsgált
egyed kor szerinti megoszlása. A kor szerinti megoszláshoz a következő csoportokat kell kialakítani: egy
»24 hónapnál fiatalabb« megnevezésű csoport, a 24 és 155 hónap közötti egyedek esetében 12 hónapos
időintervallumonként képzett csoportok, valamint egy »155 hónapnál idősebb« megnevezésű csoport.
3. Azon állományok száma, amelyek esetében a 12. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően sor került a juh- és
kecskefélék gyanús fertőzéses eseteinek jelentésére és kivizsgálására.
4. A megvizsgált szarvasmarhafélék száma az A. fejezet I. részének 2.1., 2.2., 3.1. és 5. pontjában említett
alpopulációkban. Ismertetni kell a minta kiválasztásának módszerét, a gyors- és a megerősítő vizsgálatok
eredményeit, valamint a vizsgált egyedeknek a 2. pontban megállapított korcsoportok szerinti megoszlását.
(1) A Bizottság 2007. június 29-i 2007/453/EK határozata a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója
BSE-státusának meghatározásáról a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján (HL L 172.,
2007.6.30., 84. o.).
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5. Az A. fejezet II. részének 2., 3., 5. és 6. pontjában említett alpopulációkban a vizsgált juh- és kecskefélék,
valamint állományok száma a minta kiválasztásának módszerével, valamint a gyorstesztek és a megerősítő
vizsgálatok eredményeivel együtt.
6. A BSE és súrlókór pozitív fertőzéses esetek földrajzi megoszlása, ideértve a származás szerinti országot is,
amennyiben az nem egyezik meg a jelentést készítő országgal. A szarvasmarha-, juh- és kecskefélék
tekintetében minden egyes TSE-fertőzéses esetnél fel kell tüntetni a születési évet és lehetőség szerint a
születési hónapot. Szerepeltetni kell az atipikusnak minősített TSE-fertőzéses eseteket is. Súrlókórfertőzés
esetén adott esetben jelenteni kell a X. melléklet C. fejezete 3.2. pontjának c) alpontjában említett elsődleges és
másodlagos molekuláris vizsgálat eredményeit.
7. A szarvasmarha-, juh- és kecskeféléktől eltérő állatok esetében a szövetminták száma és a megerősített TSEfertőzéses esetek száma fajok szerinti bontásban.
8. Minden egyes TSE-pozitívnak bizonyult és az A. fejezet II. részének 8.1. vagy 8.2. pontjával összhangban a
mintába választott juhféle genotípusa és – amennyiben lehetséges – fajtája.
B. Jelentési időszakok
Az A. szakaszban említett adatokat tartalmazó, a Bizottságnak havi vagy – a 8. pontban említett adatok
tekintetében – negyedéves rendszerességgel, a tagállamok, a Bizottság és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
által elfogadott elektronikus formátumban benyújtott jelentések összessége (amelyet a Bizottság megküld az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak) megfelelhet a 6. cikk (4) bekezdésében előírt éves jelentésnek,
amennyiben további adatok rendelkezésre állása esetén frissítik azok adatait.
II. AZ UNIÓS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSBEN ISMERTETENDŐ ADATOK

Az uniós összefoglalót táblázat formájában kell benyújtani, amelynek minden tagállamra vonatkozóan legalább az
I.A. részben említett információkat tartalmaznia kell.
2016. január 1-jétől az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság elemzi az I. részben említett információkat, és
november végéig összefoglaló jelentést tesz közzé az Unióban előforduló fertőző szivacsos agyvelőbántalmak tenden
ciáiról és forrásairól.
III. NYILVÁNTARTÁSOK

1. Az illetékes hatóság hét évig megőrzi az I.A. részben említett információkra vonatkozó nyilvántartásokat.
2. A vizsgáló laboratórium hét évig megőrzi a vizsgálatokról készült valamennyi nyilvántartást, különösen a labora
tóriumi munkanaplókat és adott esetben a paraffintömböket és a western blotokról készült fényképeket.”

2. cikk
A 999/2001/EK rendelet IV. melléklete III. fejezetének A. szakaszában a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:
„3. A halliszttől eltérő, nem kérődzőkből származó ömlesztett feldolgozott állati fehérjéket és az ilyen feldolgozott
állati fehérjét tartalmazó ömlesztett összetett takarmányokat olyan járművekben és konténerekben kell szállítani,
amelyeket nem használnak a tenyésztett víziállatoktól eltérő nem kérődző haszonállatoknak szánt takarmányok
szállítására.”

3. cikk
A 999/2001/EK rendelet IV. mellékletének V. fejezetében az E. szakasz helyébe a következő szöveg lép:
„E. SZAKASZ

A feldolgozott állati fehérjék és az ilyen fehérjét tartalmazó termékek kivitele
1. A kérődzőkből származó feldolgozott állati fehérjék és az ilyen fehérjét tartalmazó termékek kivitele tilos.
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Ettől eltérve ez a tilalom nem vonatkozik a kedvtelésből tartott állatok olyan feldolgozott eledeleire, amelyek
kérődzőkből származó feldolgozott állati fehérjét tartalmaznak, és amelyeket az 1069/2009/EK rendelet 24. cikkének
megfelelően kedvtelésből tartott állatok eledeleinek előállítására engedélyezett létesítményekben dolgoztak fel, és az
uniós jogszabályoknak megfelelően csomagoltak és címkéztek.
2. A nem kérődzőkből származó feldolgozott állati fehérjék és az ilyen fehérjét tartalmazó összetett takarmányok
kivitele csak az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges:
a) a nem kérődző állatokból származó feldolgozott állati fehérjéknek olyan feldolgozóüzemekből kell származniuk,
amelyek kizárólag a IV. fejezet D. szakaszának a) pontjában említett vágóhidakról és darabolóüzemekből
beszerzett, nem kérődzőkből származó állati melléktermékek feldolgozásával foglalkoznak, vagy olyan engedé
lyezett feldolgozóüzemekből kell származniuk, amelyek szerepelnek az V. fejezet A. szakaszának d) pontjában
említett, nyilvánosan hozzáférhető jegyzékekben;
b) a nem kérődző állatokból származó feldolgozott állati fehérjét tartalmazó összetett takarmánynak olyan engedé
lyezett létesítményekből kell származnia, amelyek szerepelnek az V. fejezet A. szakaszának e) pontjában említett,
nyilvánosan hozzáférhető jegyzékekben, és amelyeket az uniós jogszabályoknak megfelelően csomagoltak és
címkéztek.
3. A 2. pontban megállapított feltételek nem alkalmazandók a következőkre:
a) a kedvtelésből tartott állatok olyan eledelei, amelyek nem kérődzőkből származó feldolgozott állati fehérjét
tartalmaznak, és amelyeket az 1069/2009/EK rendelet 24. cikkének megfelelően kedvtelésből tartott állatok
eledeleinek előállítására engedélyezett létesítményekben dolgoztak fel, és az uniós jogszabályoknak megfelelően
csomagoltak és címkéztek;
b) halliszt és a halliszten kívül más feldolgozott állati fehérjét nem tartalmazó összetett takarmányok.”
4. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2016. január 13-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/28 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. január 13.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1),
tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgo
zottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU
bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU
végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza
azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra
vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására
munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza
meg.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2016. január 13-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) HL L 157., 2011.6.15., 1. o.
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MELLÉKLET
Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód ( )

Behozatali átalányérték

0702 00 00

EG

120,0

MA

86,0

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TN

87,8

TR

109,3

ZZ

100,8

MA

72,9

TR

156,4

ZZ

114,7

MA

72,3

TR

156,6

ZZ

114,5

EG

48,7

MA

68,1

TR

80,6

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

63,1

IL

167,2

MA

86,0

ZZ

126,6

IL

115,4

JM

147,1

TR

92,1

ZZ

118,2

EG

98,7

MA

92,2

TR

86,4

ZZ

92,4

CA

156,8

CL

82,6

US

105,7

ZZ

115,0

CN

75,9

TR

132,0

ZZ

104,0

(1) Az országoknak a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az országok és területek nómenklatúrájának frissítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló,
2012. november 27-i 1106/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 328., 2012.11.28., 7. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint.
A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/29 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. január 13.)
a kukoricára vonatkozóan a 969/2006/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében 2016.
január 4. és 8. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre
alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (1) és (3) bekezdésére,
mivel:
(1)

A 969/2006/EK bizottsági rendelet (2) éves vámkontingenst nyitott meg (09.4131 tételszámmal) 277 988 tonna
kukorica behozatalára.

(2)

A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 138 994 tonnában határozta meg az 1. alidőszakra
vonatkozó mennyiséget a 2016. január 1-jétől június 30-ig tartó időszakra.

(3)

A 2016. január 4. és 2016. január 8. (brüsszeli idő szerint 13 óra) közötti időszakban benyújtott behozatalien
gedély-kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyi
ségekre alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított
elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók
ki.

(4)

Indokolt továbbá úgy rendelkezni, hogy a 969/2006/EK rendelet alapján ne kerüljön sor további behozatali
engedélyek kibocsátására a folyó kontingens-alidőszakra vonatkozóan.

(5)

Az intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában
való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1) A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett kontingens (09.4131 tételszám) keretén belüli
behozatalra irányuló, a 2016. január 4. és 2016. január 8. (brüsszeli idő szerint 13 óra) közötti időszakban benyújtott
engedélykérelmekben szereplő mennyiségekre 86,331677 %-os elosztási együtthatót kell alkalmazni.
(2) A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett kontingens (09.4131 tételszám) keretén belüli
behozatalra irányuló új engedélykérelmek benyújtását a folyó alkontingens-időszakra vonatkozóan 2016. január 8-án
(brüsszeli idő szerint) 13 órától fel kell függeszteni.
(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) A Bizottság 2006. június 29-i 969/2006/EK rendelete a harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi
vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 176., 2006.6.30., 44. o.).
(3) A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek
behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2016. január 13-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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A BIZOTTSÁG (EU) 2016/30 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. január 13.)
az (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelettel megnyitott, egyes Ukrajnából származó gabonafélékre
vonatkozó vámkontingens keretében a 2016. január 4. és 2016. január 8. között benyújtott
behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható
megállapításáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az
1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (1) és (3) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2015/2081 bizottsági végrehajtási rendelet (2) vámkontingenseket nyitott meg egyes Ukrajnából
származó gabonafélék behozatalára vonatkozóan.

(2)

Az (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a 2016. január 1. és 2016. december 31.
közötti időszakra a 09.4308 tételszámú vámkontingens mennyiségét 400 000 tonnában állapította meg.

(3)

A 09.4308 tételszámú vámkontingens keretében a 2016. január 4. és 2016. január 8. brüsszeli idő szerint 13 óra
közötti időszakban benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a rendel
kezésre álló mennyiségeket. Ezért helyénvaló az érintett kontingens tekintetében igényelt mennyiségre
alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított
elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók
ki.

(4)

A 09.4308 tételszámú, az (EU) 2015/2081 végrehajtási rendeletben meghatározott vámkontingens esetében
indokolt továbbá felfüggeszteni a behozatali engedélyek kibocsátását a folyó kontingensidőszakra vonatkozóan.

(5)

Az intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában
való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1) Az (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott 09.4308 tételszámú vámkontingens alá
tartozó termékekkel kapcsolatban a 2016. január 4. és 2016. január 8. brüsszeli idő szerint 13 óra közötti időszakban
benyújtott behozataliengedély-kérelmek tárgyát képező mennyiségekre a 09.4308 tételszámú vámkontingens keretében
benyújtott kérelmek esetében a 46,782204 %-os elosztási együtthatót kell alkalmazni.
(2) Az (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelet mellékletében 09.4308 tételszámú vámkontingensre vonatkozó új
engedélykérelmek benyújtását 2016. január 8. brüsszeli idő szerint 13 órától kezdődően a folyó kontingensidőszak
végéig a Bizottság felfüggeszti.
(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.
(2) A Bizottság 2015. november 18-i (EU) 2015/2081 végrehajtási rendelete egyes Ukrajnából származó gabonafélékre vonatkozó
behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 302., 2015.11.19., 81. o.).
(3) A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek
behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2016. január 13-án.
a Bizottság részéről,
az elnök nevében,
Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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HELYESBÍTÉSEK
Helyesbítés az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési
ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben
kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány
bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett
formanyomtatványok meghatározásáról szóló, 2014. december 9-i 1329/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 359., 2014. december 16.)
Az 52. oldalon, az európai öröklési bizonyítvány iránti kérelemre vonatkozó 4. melléklet (IV. formanyomtatvány)
4. pontjában:
a következő szövegrész:

„4. A bizonyítvány célzott rendeltetése (8)”

helyesen:

„4. A bizonyítvány célzott rendeltetése (9)”.
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